F I N A L E 9. D E C . H V I D E S A N D E
V. AUKTIONSH ALLEN
Folkeklubben

TOL DB ODGADE V. E DC

15.00 - 16.15

Kom og oplev den folkekære gruppe, som spiller genkendelige pop numre!
Ifølge dem selv laver de: ”Popsang til den tænkende hjerne og det bankende hjerte.”

DJ Direct		

17.35

DJ Direct fylder sjælen med det sidste pust kærlighed, så I sendes
godt hjem fra Hvide Sande.

Cirkusfabrikken 			
Cirkusfabrikken leverer et ildjunglørshow, som giver den sidste afsked
med Hvide Sande.

V. AUKTIONSH ALLEN
Teater Brama		

14.45 - 15.15

M AN ØVR E GAN GE N V. SL U SE N

Den polske teatertrup vil overraske med teater, der spreder smil, grin og varme.

Spil Dansk Fællessang

15.30 - 16.00

Elsker du fællesskabet ved fællessang - så kom og syng med på velkendte
danske sange, der giver smil og varme.

Emilie spiller

16.10 - 16.30

Emilie kommer fra Hvide Sande og vil underholde med sin guitar og
letgenkendelige sange.

Manøvregangen - koncert		

14.15 - 14.45

Oplev det 45 mand store mandskor, der synger gamle sømandsviser.
Historien er: En ”Shantymand” sang solo og besætningen sang omkvædet i
kor for derved i takt maksimalt at udnytte deres fælles muskelkraft til at hale og
hive ombord på bådene.

Shantykoret Capstan

15.15 - 15.45

Oplev det 45 mand store mandskor, der synger gamle sømandsviser.
Historien er: En ”Shantymand” sang solo og besætningen sang omkvædet i
kor for derved i takt maksimalt at udnytte deres fælles muskelkraft til at hale og
hive ombord på bådene.

Teater Brama		

NORDHAVNSKAJ V.
HVIDE SANDE SPORTSFISKERCENTER

14.00 - 16.30

Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole sprudler af aktivitet. Kom og spil brætspil,
lav et tryk eller udfordre din familie i en af de mange aktiviteter.

14.00 - 16.30

Ringkøbing-Skjern ungdomsskole tager dig med ind i den spændende verden af
parkour og skate. Du kan selv prøve den elegante sport, med kyndig vejledning
fra Ungdomsskolens instruktører.

FDF-erne bager pandekager på bål. Kom og bag din egen pandekage og varm
dig på en kop kaffe.

DGI

14.00 - 16.30

DGI inviterer til leg for alle! Her er aktivitet for hele familien, som helt sikkert vil
give smil og varme.

STOMP

14.30 - 16.00

Kom og vær med! STOMP er musik, der opstår ved slag på en række dagligdags
elementer f.eks. tønder, træ, metal, plastik ect. Her kan du være med...
– Kom og prøv kræfter med den meget dynamiske musik art.

OTTO P E DE R SVE J
17.00

Det officielle farvel til Kulturåret - Aarhus2017. Det bliver en oplevelse der
giver kuldegysninger og fylder havnen med et lyd- og lysshow.
Showet vil sende Kulturbystafetten videre til de kommende Europæiske
Kulturhovedstæder i 2018. Showet vil tage dig med på en rejse gennem
vintermørket og sende dig hjem med en oplevelse ud over det sædvanlige.

DAGE N I GE N N E M
14.00 - 18.00

V. AUKTIONSH ALLEN
Streetsurf

14.00 - 16.30

A shared Moment Den officielle afslutning på Kulturåret		

V. AUKTIONSH ALLEN

Parkour & Skate ved RIKSUS

FDF Spejdere		

16.00 - 16.20

Den polske teatertrup vil overraske med teater, der spreder smil, grin og varme.

RIKSUS - kom og deltag

15.00 - 16.30

Lars Greve vil give koncerter. Kom ned og oplev hans musikalske univers.
I manøvregangen kan du også opleve de mange maskiner der daglig regulerer
vandstanden mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet.
Sluseanlægget blev åbnet i 1931 og har i alt 14 sluseporte.

V. AUKTIONSH ALLEN
Shantykoret Capstan

17.35

14.00 - 16.30

Drømmer du om at prøve fornemmelsen af at surfe?
Nu kan du prøve det helt uden at blive våd! De lidt specielle skateboards giver
dig den ægte surfer-feeling, så kom og prøv.

Gå på smagsoplevelse blandt de mange madboder, bliv overrasket af POP-UP
Drama, gå på opdagelse efter julens bedste julegave i byen butikker, hør suset
fra Vesterhavet, smag den salte luft og bland det hele med et kulturoplevelse
for HELE familien.

Der tages forbehold for ændringer i programmet

